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OKTOBER GEDENKMAAND:

MGR. SCHRAVENHERDENKINGEN 2016
------------------------------------

Op zaterdag 1 oktober

PELGRIMSWANDELING 
in het voetspoor van bisschop Frans Schraven
 

Start om 10.30 uur vóór de kerk van Lottum. De 
wandeling volgt het ‘Schravenpad’ zoals dat in Lottum is
uitgezet. Het geboortehuis Kaldenbroek wordt bezocht 
(lunchpauze). Na terugkomst in Lottum gaat de tocht 
verder langs de Maas naar de Gedenkkapel in 
Broekhuizenvorst, waar wordt stilgestaan bij het 
lijdensverhaal van bisschop Schraven c.s. 
De terugkomst in Lottum is gepland rond 16.30 uur. De 
lengte van de wandeling is ongeveer 16/17 km. Op 
enkele plaatsen vindt een bezinningsmoment plaats. 

Tijdens de voettocht wordt uitleg gegeven over het leven van bisschop Frans Schraven. 
Deelname is gratis. Parkeren op de Markt in Lottum. Lottum is per openbaar vervoer 
bereikbaar vanaf de stations van Venray en Venlo. Neem de bus ‘Maasdorpen’.  Opgave 
vooraf is niet nodig. De organisatie is in handen van de Mgr. Schraven Stichting i.s.m. de 
Limburgse Stichting Pelgrimswegen en Voetpaden (SPV).



Op zaterdag 8  oktober   
  
V  E S P E R V I E R I N G 

DE WERKEN VAN BARMHARTIGHEID: ‘Het onrecht 
geduldig lijden’,  toegespitst op broeder Antoon 
Geerts, bisschop Frans Schraven en gezellen 

Tijd: 19.00  uur

Om 19.45 naar de zaal ‘De Pilaar’ onder de basiliek. Onder genoot van koffie of thee vertelt 
de heer Wiel Bellemakers cm. over broeder Geerts,  Mgr.Schraven en gezellen in hun lijden 
omwille van de verdediging van vrouwen en meisjes tegen geweld.
Afronding rond 21.00 uur.

Plaats: De basiliek van de HH. Agatha en Barbara in Oudenbosch
                Geboorteplaats van Br. Geerts.
                Adres: Markt 59 HN Oudenbosch
              

Met medewerking van diaken Peter Hoefnagels en pastoor Maickel Prasing.

------------------------
Zondag 9 oktober     

HERDENKING MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN

TIJDENS EEN EUCHARISTIEVIERING

Tijd: 10.30 uur

Plaats: Parochiekerk van Broekhuizenvorst

Celebrant en predikant

Hulpbisschop Everhard de Jong van Roermond
samen met een delegatie Chinezen.

Zang: Het parochiekoor van Broekhuizenvorst samen met de 
aanwezige Chinezen.



11.30 uur : Intermezzo

Er wordt in de kerk koffie en thee geschonken en een broodje aangeboden.

12.00 uur: MGR. SCHRAVENLEZING door 
                    Mevr. Drs. M. Hermans.

Thema: 
‘Samenzwering van stilte rond de moord op Mgr. Schraven en 
gezellen?’

Mevr. M. Hermans is als onderzoekster verbonden aan de Mgr. Schraven Stichting. Zij is de 
grote motor achter het dossier dat voor de zaligverklaring van Mgr. Schraven en gezellen naar
Rome is gestuurd. Met grote deskundigheid heeft zij zich voor deze taak jarenlang ingezet.  
Voor verdere informatie over het thema, lees het artikel over de ‘maand van de 
geschiedenis’. 

13.15 uur lunch op Kaldenbroek te Lottum

Na afloop van de Mgr. Schravenlezing gaan de Chinese gasten  lunchen op het geboortehuis 
van  bisschop Schraven. Iedereen is van harte welkom bij deze lunch. Door 15 euro over te 
maken op het banknummer van de Mgr. Schraven Stichting geeft u zich op voor deze lunch. 
Graag opgave vóór 1 oktober a.s.

CHINEES-POOLSE PELGRIMAGE NAAR BROEKHUIZENVORST

Zondag 9 oktober, de dag waarop bisschop Schraven en gezellen in China werden vermoord, 
gaat een onvergetelijke dag worden. De eucharistieviering in Broekhuizenvorst krijgt een 
internationaal karakter vanwege de komst van een groep Chinezen, priesters en religieuzen 
die in Duitsland studeren en hun bijzondere verering van deze martelaren wil laten blijken. 
Vanuit de stad Bonn komen zij die zondagmorgen naar de herdenking met bisschop E. de 
Jong. 

Zeer bijzonder wordt dit jaar de deelname van een grote groep Poolse 
pelgrims. In heel Nederland werken en wonen veel Polen. Zo ook in de 
omgeving van Horst en zelfs in Broekhuizenvorst. Voor hen bestaat er 
een speciale Poolse parochie. Op zondag reist pastoor Malys door 
Zuid-Nederland om in de plaatsen Nuth, Eindhoven, Oss en Horst de 
mis te lezen voor Polen. Aan het begin van het jaar bezocht deze 
pastoor de Gedenkkapel van Mgr. Schraven in Broekhuizenvorst, waar 
ook een Poolse martelaar, broeder Ladislaus Prinz wordt herdacht. 



Sindsdien is het zijn droom geweest om met Polen een pelgrimage te maken. De 
eucharistieviering van 10.30 uur krijgt niet alleen een bijzonder karakter door komst van 
pelgrims uit meerdere landen. In de viering worden ook nog eens een groep Polen door 
bisschop de Jong gevormd. Een jaar lang hebben deze jongvolwassenen tussen de 15 en 30 
jaar zich op het sacrament van het Vormsel voorbereid. Voor hen en voor hun pastoor wordt 
de pelgrimage naar Broekhuizenvorst een extra onvergetelijke dag. En niet alleen voor hen, 
ook voor de parochianen van Broekhuizenvorst zelf, die voor het eerst in haar geschiedenis 
een internationale groep pelgrims mag verwelkomen om samen met hen de martelaren in 
China te gedenken. 
U bent van harte welkom om deze bijzondere herdenking mee te maken.

---------------------------------------------------------------------

MAAND VAN DE GESCHIEDENIS: 

De oktobermaand is in Nederland de ‘Maand van de 
Geschiedenis’. Op allerlei plekken worden activiteiten 
georganiseerd. Dit jaar sluit de Mgr. Schraven Stichting zich 
aan bij dit initiatief met de jaarlijkse Mgr. Schravenlezing. 
Het jaarthema is dit keer:’Grenzen verleggen’. In de 
publiciteit verscheen het volgende artikel:

Afrekenen met historische grenzen rond de eerste Nederlandse slachtoffers 
van de Tweede Wereldoorlog.

Westerse historici plaatsen de Tweede Wereldoorlog tussen 1939 en 1945. Daarmee trekken 
zij grenzen tussen tijdperken. Er wordt sindsdien gesproken over periodes vóór en na deze 
oorlog.

Voor historici in het Oosten wordt er anders naar de grens 
van het begin van de Tweede Wereldoorlog gekeken. Zij laten
deze beginnen in 1937 toen Japan de oorlog met China 
begon bij de Marco Polobrug in Peking. Japan overschreed 
een grens met miljoenen slachtoffers als gevolg. Aan het 
begin van deze Tweede Wereldoorlog vielen meteen de 
eerste drie Nederlandse slachtoffers. Het waren drie 

missionarissen, bisschop Frans Schraven uit Lottum (L.), Antoon Geerts uit Oudenbosch en 
Gerrit Wouters uit Breda. Samen met 6 andere Europeanen hadden zij duizenden 
vluchtelingen opgevangen op hun met hoge muren afgegrensde terrein in de stad Zhengding.
Bij de verovering van deze stad door het oprukkende Japanse leger kwamen soldaten 
Chinese vrouwen opeisen als seksslavinnen voor het overwinnende leger. Frans Schraven en 
zijn medewerkers verzetten zich heftig tegen deze schending van mensenrechten avant la 



lettre. Zij vonden dat hiermee een grens werd overtreden die niet toelaatbaar was. Zij 
moesten het met een gruwelijke dood bekopen. ’s Avonds werden zij levend op een 
brandstapel gegooid als vergelding voor hun weigering. De eerste Nederlandse slachtoffers 
worden tot op de dag vandaag in China in officieuze kringen als helden vereerd. Echter niet 
door de Chinese overheid die de interpretatie van haar geschiedenis naar eigen hand zet en 
grenzen trekt tussen wat historisch past bij haar communistische ideologie en wat niet. 
Andere westerse verdedigers van Chinezen tijdens deze oorlog werden afgelopen jaar bij het 
grote Bevrijdingsfeest in Peking door de overheid onderscheiden. Maar missionarissen 
blijven ‘uitbuiters van het volk en handlangers van het kapitalistisch, koloniale systeem’. Zij 
passen niet binnen de grenzen van de roemruchte Chinese geschiedenis en worden er 
doelbewust buiten geplaatst. De Mgr. Schravenlezing:
Zoals gezegd zal op 9 oktober om 12.00 uur zal in diezelfde kerk te Broekhuizenvorst de 
jaarlijkse Schravenlezing worden gegeven. Het onderwerp van de lezing, gegeven door Mevr. 
Drs. M.  Hermans, onderzoekster van de Schraven Stichting, handelt over de ‘Samenzwering 
van stilzwijgen rond de moord op Schraven c.s’. Zij was de hoofdspreekster tijdens een 
symposium over de ‘Massamoord van Zhengding’ op de universiteit van Shijiazhuang in 
China in 2014. Zij zal uit de doeken doen hoe Japan indertijd door grote verwarring te zaaien 
de historische feiten omtrent deze slachtpartij in Zhengding wist toe te dekken en te 
verdraaien. De ontkenning van de historische waarheid door het communistische China 
droeg er toe bij dat pas zeer recent de werkelijke feiten boven water zijn gekomen. Zijn 
historici niet dagelijks bezig met eerder getrokken grenzen te heroverwegen of onder het 
puin vandaan te halen? Puinruimen en verleggen van decennialang getrokken grenzen is wat 
de inleidster in haar lezing gaat doen.
Deze lezing is gratis toegankelijk voor iedereen. 

WIE ZIJN DE METGEZELLEN VAN BISSCHOP  FRANS SCHRAVEN? Nr. 1

Op speciaal verzoek van lezers zal in de komende Nieuwsbrieven aandacht besteed worden
aan de vermoorde metgezellen. In verband met de herdenking in Oudenbosch als eerste: 

Broeder  Antoon Geerts  cm.  
Antoon Geerts werd geboren te Oudenbosch op 28 juli 1875 als vierde zoon van Christianus 
Geerts en Maria Dymphna Philomena de Wolf. Vader was van beroep timmerman en werd 
later architect-aannemer. Moeder overleed op 18 februari 1882. Vader hertrouwde met 
Theodora Jacoba Antonia Maria Galesloot. Uit dit huwelijk werden nog twee zoons geboren.
Het gezin Geerts was zeer godsdienstig. Daarin werden zij zeker gesteund door heel het 
godsdienstige en maatschappelijke gebeuren in het dorp Oudenbosch. De kloosters van 
broeders en zusters en de bouw van de nieuwe kerk van de HH. Agatha en Barbara richtte als
vanzelf aller aandacht op Rome. En wie verbindt deze plaats niet meteen met de Zouaven?



Antoons oudste broer, Vincent, werd pater dominicaan en 
missionaris in Kongo.
Jozef, de tweede zoon, geboren op 25 augustus 1870 trad op
19 september 1900 toe tot de Congregatie van de Missie 
(Lazaristen)  te Parijs. Als diaken werd hij in 1894 naar China 
gezonden om te gaan werken in het vicariaat van Zhengding,
waar vijf  jaar later Frans Schraven ook arriveert. Daar werd 
Jozef door Mgr. Bruguière cm op 6 januari 1896 priester 
gewijd. Hij werd al te vroeg weggenomen van zijn 
christenen, die hij voor zich gewonnen had door zijn blij en 
beminnelijk karakter. Hij stierf aan tyfus te Zhengding op 2 
september 1899 en werd begraven op het kerkhof van 
Paitang. Antoon had een aantal jaren op het college van 

Hoogstraten in België gezeten. Hij kreeg daarna een degelijke technische beroepsopleiding 
als timmerman en schrijnwerker, maar hij was op de eerste plaats schilder en tekenaar.
Het verhaal gaat, dat toen het bericht van het overlijden van Jozef ontvangen werd, vader zei 
dat het hem speet geen zoon meer te hebben die Jozef als missionaris in China kon gaan 
vervangen. Daarop reageerde de toen 24-jarige Antoon met: ‘Vader, ik kan wel geen 
priestermissionaris worden, maar ik zou toch als broedermissionaris onze Sjef in China 
kunnen vervangen.” Later schreef Antoon: ‘en ik vertrok met den zegen mijns vaders’. 
Op 14 januari 1900 meldde hij zich in het kleinseminarie Wernhoutsburg te Zundert om 
broeder te worden in de Congregatie der Missie (lazaristen). Op 24 april begon hij daar het 
postulaat. Vandaar ging hij 3 september 1900 naar Parijs en begon op 31 oktober het 
noviciaat. Op 29 november 1900 keerde hij terug naar Nederland om in Wernhoutsburg zijn 
noviciaat voort te zetten. Hier volgde ook een stoomcursus ‘schoenmaker’ van een 
schoenmaker uit het Belgische Loenhout.
18 Augustus 1902 vertrok hij met 6 medebroeders naar China en kwam aan in Shanghai op 
25 september 1902. Daar kreeg hij de Chinese naam Aì Dé-sê.
Antoon voltooide in China zijn tweede jaar noviciaat  en legde op 25 januari 1903 de eeuwige
geloften af. Hij werd benoemd voor het vicariaat (bisdom) Yungpingfu.
In het vicariaat Yungpingfu maakte hij zich verdienstelijk als bouwer van kerken en kapellen, 
pastorieën en scholen en zorgde hij tevens voor het meubilair in al die gebouwen. Onder zijn 
leiding werd in 1910 de neogotische kathedraal van Yungping gebouwd en eenvoudig 
geschilderd. Later zou hij er zijn kwaliteiten als schrijnwerker tonen toen hij het altaar en de 
zijaltaren in neogotische stijl vervaardigde.
Broeder Antoon bouwde bij de residentie van Yungping, waar in de zomer de temperatuur 
kan oplopen tot 40 graden, een bierbrouwerij. Bier was in die tijd een drank die men in de 
warme zomerdagen veilig kon drinken zonder het risico cholera op te lopen bij gebrek aan 
verantwoord leidingwater. Ook  bouwde hij brouwerijen bij de abdij Yang kia Ping van de 
paters Trappisten en in de stad Baoding.



In 1911-1912 bouwde hij het seminarie van Yungping, het enige missiegebouw dat er tot op 
heden in zijn oorspronkelijke vorm nog staat.

De kathedraal van Mgr. Geurts is tijdens de Culturele Revolutie totaal verwoest. Het kleinseminarie 
staat nog overeind en is aan renovatie toe. In februari 2017 zal in dit seminarie prof. M. van 
Knippenberg, die afgelopen jaar de Mgr. Schravenlezing gaf,  de retraite verzorgen voor de priesters 
van het bisdom.

In de missie was hij de technische man die van alle markten thuis was of zoals men zei: een 
echte factotum, een alleskunner. In 1922 hervatte hij na een langer verblijf in Nederland zijn 
werk in Yungpingfu dat inmiddels de naam Lulong gekregen had.  In 1926 ontsnapte broeder 
Antoon ternauwernood aan de dood toen tijdens een plundering van de stad en missie, een 
soldaat hem bedreigde. Een van zijn Chinese medewerkers sprong naar voren, beschermde 
hem met zijn lichaam en werd dodelijk getroffen door de kogel die voor broeder Antoon 
bestemd was. Meer dood dan levend werd hij weggehaald onder het dode lichaam van die 
jongen. In 1929 verliet hij China na een maagoperatie en rustperiodes vanwege doorstane 
spanningen. In Nederland kon hij zich maar moeilijk plooien. In zijn geest vertoefde hij in 
China en hij was steeds in de weer voor China. Zijn hart bleef naar China verlangen. Mgr. 
Schraven vroeg hem terug te komen naar China om zijn kathedraal in Zhengding te 
schilderen en in 1934 arriveerde hij in Zhengding. Juist voor het uitbreken van de Japans-
Chinese oorlog in de zomer van 1937 had hij de beschildering van de kathedraal voltooid en 
nieuwe bezigheden lagen te wachten.

Op 7 oktober stonden de Japanse troepen voor Zhengding. Na twee dagen van beschietingen
en zware gevechten werd de stad om 8.00 in de morgen ingenomen. De overwinnaars 
sloegen aan het plunderen, verkrachten, moorden. Op de avond van diezelfde 9 oktober 
kwamen tegen 19.00 uur tien soldaten in Japanse uniformen de eetzaal binnen. De Chinese 
priesters werden gerust gesteld maar broeder Antoon Geerts, zijn bisschop Frans Schraven, 



pater Gerrit Wouters en vier andere Lazaristen, met een Franse pater trappist en een 
Tsjechische orgelstemmer, werden door de in Japanse uniformen geklede soldaten opgepakt 
en geboeid weggevoerd om even later bij een pagode te worden doorstoken en verbrand.

Hun stoffelijke resten  werden weken later gevonden en begraven op het kerkhof van Paitang
waar broer Jozef Geerts bijna 40 jaar eerder was begraven. Vincent Geerts, dominikaan, zijn 
oudste broer schreef:’… Chengtingfu heeft nu de dood mijner twee broers Jozef en Antoon 
gezien.( …) Antoon wilde missionaris zijn in China in plaats van zijn broer Jozef. Hij had die 
taak op zich genomen ‘met  zegen van zijn vader’ en volbracht, zelfs tot aan een bloedig 
maar roemvol heerlijk einde”.

Bisschop Schraven en de Gerarduskalender:

Wie kent de Gerarduskalender niet. Ook bekend als de moppenkalender, maar ook zorgt voor
een stukje diepgang, spirit in het dagelijks leven. Nog steeds verschijnt deze kalender, een 
uitgave van de paters redemptoristen in Wittem. De nieuwe kalender voor het jaar 2017 is 
verschenen. Op 9 oktober wordt aandacht geschonken aan de moord in China.

  

Graag maken we reclame voor deze kalender die het verhaal van Mgr. Schraven in 
tienduizenden huizen in binnen- en buitenland  binnen brengt. Te bestellen bij Klooster 
Wittem via e-mail kalender@kloosterwittem.nl of tel. 043 450 17 41

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secretariaat Mgr. Schraven Stichting: Kloosterstraat 54, 6369 AE Simpelveld, tel. 0455445419 

Website: www.mgrschraven.nl Contact: info@mgrschraven.nl
Facebook: www.facebook.com/mgr.schravenstichting
Bankrekening Mgr. Schraven Stichting: NL74RABO0148175341  BIC:  RABONL2U.  
Voorzien van de ANBI-status. 
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